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Endrer den nye arbeidsmiljøloven354

Bondevik-regjeringen foreslo end-
ringer i arbeidsmiljøloven, men 
Stoltenberg-regjeringen reverserer 
nå en del av forslagene. Det gjelder 
bl.a. bestemmelsene om midlertidig 
ansettelse og overtid.

Regjeringen reverserer også forslaget om 
å oppheve den gjeldende tjenestemanns-
loven. Det nye forslaget innebærer at 
arbeidstaker igjen i utgangspunktet får rett 
til å fortsette i stillingen så lenge en oppsi-
gelsestvist pågår og inntil rettskraftig dom 
foreligger. Det er opp til domstolen å vur-
dere om arbeidstakeren har rett til å fort-
sette i stillingen.

Det er også viktige endringer i bestem-
melsene om midlertidig tilsetting. Stolten-
berg-regjeringen går nå tilbake til de gamle 
reglene, slik at Bondevik-regjeringens for-
slag om å gi arbeidsgiver anledning til uten 
begrunnelse å ansette midlertidig i ett år, 
ikke blir iverksatt.

Tjenestemannsloven som skulle tre i kraft 
1.1. 2006, blir utsatt. Regjeringen reverserer 
opphevelsen av gjeldende tjenestemannslov. 

Dette innebærer at stillingsvernet for de rundt 
800 statsansatte leger, dvs. leger i vitenskape-
lige stillinger, overleger ved statlige virksom-
heter, leger i helsetilsynet i fylkene og sent-
ralt, samt militærleger, i hovedsak fortsatt vil 
være regulert i tjenestemannsloven. Et utvalg 
skal nå se på loven.

Departementet jobber nå med en ny pro-
posisjon som ventes å bli ferdig til våren. 
Den vil bl.a. gå på regulering og ikrafttre-
delse av varsling/ytringsfrihet i arbeidsfor-
hold, og passivt arbeid/hjemmevakt.

For de statsansatte legene blir det også 
endringer i overtidsbestemmelsene som 
Bondevik-regjeringen foreslo. Overtidsreg-
lene, som kom i 2003, blir videreført. Gren-
sene for hvor mye overtid som skal være til-
latt foreslås nå å ikke overstige ti timer 
i løpet av sju dager, 25 timer i løpet av fire 
sammenhengende uker og 200 timer i året.

Legeforeningen har egne avtaler for 
sykehusleger med NAVO. Overtidsarbeidet 
på sykehusene følger arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om overtid.
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Håndbok for veiledningsgrupper354

Den første delen av en ny håndbok 
for veiledningsgrupper i allmenn-
medisin er nå ferdig.

Boken er utarbeidet av Legeforeningens fire 
utdanningskoordinatorer som har ansvar for 
å utdanne nye veiledere og få i gang veiled-
ningsgrupper (1). Disse er Bente Aschim 
og Sverre Lundevall, Kristin Prestegaard og 
Peter Prydz.

– Vi har i mange år hatt et nært samar-
beid, og det var derfor naturlig for oss å ta 
oppgaven med å lage en ny utdannings-
håndbok, sier Sverre Lundevall. – Vi ønsket 
å bruke mulighetene som ligger i Internett, 
men samtidig er mange glade for å ha en 
papirversjon. Derfor lager vi begge deler, 
sier han.

– Første del av håndboken handler om 
å arbeide i grupper. Det er viktig med et 
godt kollegialt miljø i veiledningsgruppene, 
sier han. – Da blir det et klima for læring 
hvor deltakerne kan tilegne seg kunnskap, 
utveksle faglige erfaringer og samtidig dele 
de krevende sidene ved legerollen: Hvordan 
skal vi innrette oss for å følge med faglig og 
holde hva vi lover uten å drukne i arbeid og 
hvordan kan vi få frem det beste i oss til 
hver enkelt pasient? Veilederne spiller her 
en nøkkelrolle. Uten å dominere eller gå inn 
i en lærerrolle skal de få frem en god 

arbeidsmåte. Spesielt er de første møtene 
viktige, siden mønsteret raskt danner seg.

Men like viktige som veilederne er hver 
enkelt deltaker. Uten egenaktivitet blir det 
lite læring, og boken er derfor skrevet like 
mye for deltakerne som for veilederne. På 
kursene i veilederutdanningen har Legefor-
eningen i mange år brukt cand.paed Terje 
Pettersen. Hans tenkemåte og pedagogiske 
grep er med hele veien i den nye håndboken.

– Vi har valgt å vise det meste med 
eksempler, sier Sverre Lundevall. – Forbil-
det har vært en god kokebok med «opp-
skrifter» og illustrasjoner som gjør at lese-
ren får lyst til å «lage maten».

– Arbeidet med andre del av håndboken 
pågår for fullt. Denne skal beskrive opplegg 
for temamøter og klinikkmøter i veiled-
ningsgruppene. Har du erfaringer eller 
synspunkter? Kontakt hovedredaktøren: 
sverre.lundevall@legeforeningen.no

Den forrige utdanningshåndboken fra 
1996 trykkes ikke lenger, men kapitlene om 
temamøter og klinikkmøter finner du på: 
www.legeforeningen.no/?id=45101
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Støtter Guantanamo-utspill
Legeforeningen støtter utspillet fra den 
europeiske legeorganisasjonen Comité Per-
manent de Médecins Européens (CPME) 
som i en resolusjon understreker viktighe-
ten av at den amerikanske regjeringen 
anerkjenner internasjonale prinsipper som 
forbyr mishandling og tortur av fanger, og 
at de påser at leger ikke innblandes i slike 
handlinger. Den amerikanske regjeringen 
må straks slutte å tvangsfôre sultestrei-
kende og respektere deres rett til å nekte 
å ta imot næring mener CPME, som nå ber 
EU forlange at den amerikanske regjerin-
gen sørger for at alle fanger som holdes 
i forvaring i Guantanamo, blir beskyttet av 
internasjonal folkerett og Genève-konven-
sjonen.

Ikke lenger tellende kurs
Fra og med 2006 vil årsmøtet i Norsk 
gastroenterologisk forening (NGF) ikke gi 
tellende kurstimer til utdanning innenfor 
fordøyelsessykdommer eller gastroentero-
logisk kirurgi. Det vil heller ikke tilfredsstille 
kravene til søknad om å få dekket utgifter 
ved møtet fra utdanningsfond III. Bakgrun-
nen er den nye avtalen mellom Legemid-
delindustriforeningen (LMI) og Legeforenin-
gen og NGFs økonomi.

Les mer: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=87946


